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Autorização para divisão da Codemig
pode ser votada em Plenário em 2º turno

A Comissão de Administração 
Pública aprovou, na noite de 
ontem, parecer de 2º turno 
favorável ao Projeto de Lei 
(PL) 2.728/15, do deputado 
Antônio Jorge (PPS), que de-
termina critérios para que 
entidades sem fins lucrativos 
possam ser consideradas or-
ganizações sociais de saúde 
(OSS). Ainda pela manhã, o 
parecer pela aprovação da 
matéria, na forma do substi-
tutivo nº 1 ao vencido, havia 
sido distribuído em avulso 
pelo relator e presidente da 
comissão, deputado João 
Magalhães (PMDB). O proje-
to está pronto para votação 
definitiva em Plenário.

A aprovação do parecer 
teve forte resistência dos de-
putados da oposição ao go-
vernador Fernando Pimentel, 
uma vez que o substitutivo 
traz o conteúdo de emenda 
do Poder Executivo recebida 
na Reunião Ordinária de Ple-
nário de ontem, a qual flexi-
biliza a abertura de capital 
da Companhia de Desenvol-
vimento do Estado de Minas 
Gerais (Codemig) e permite 
a cisão da empresa. Além 
disso, o substitutivo inclui 

autorização para realização 
de operações de crédito com 
instituição financeira federal.

As emendas trariam, ain-
da, conteúdo estranho ao pro-
pósito do projeto, o que fere o 
Regimento Interno da Assem-
bleia, no entendimento da opo-
sição. “Essas emendas são um 
Frankenstein”,  disse o deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT). 

Além de Sargento Rodri-
gues, os deputados Gustavo 

Corrêa (DEM), líder do bloco 
de oposição Verdade e Coe-
rência, e João Leite (PSDB), 
também oposicionista, tenta-
ram sem sucesso atrasar a vo-
tação do parecer, por meio da 
apresentação de requerimen-
tos e sua exaustiva discussão.

Os parlamentares oposi-
cionistas alegam que a estra-
tégia do governo de apresen-
tar substitutivo a um projeto 
em 2º turno não permitirá a 

discussão plena da matéria. 
Eles ameaçam acionar a Justi-
ça caso ela seja aprovada.

O projeto já tinha recebi-
do como anexo, durante sua 
tramitação, o PL 4.826/17, 
do governador, que trata do 
programa de descentraliza-
ção da execução de serviços 
para as entidades do tercei-
ro setor. A emenda recebida 
no Plenário foi justamente a 
esse projeto.

Parecer inclui permissão de empréstimo
O parecer do deputado João 
Magalhães acrescenta ao 
texto os arts. 116 e 117. O 
primeiro deles modifica a Lei 
22.828, de 2018, que permi-
tiu a abertura de capital da 
Codemig. O objetivo é pos-
sibilitar operações de cisão 
(total ou parcial), fusão ou 
incorporação, desde que seja 
garantido o controle acioná-
rio da empresa pelo Estado.

De acordo com esse 
mesmo artigo, o Estado 
manterá em seu poder, no 

mínimo, 51% das ações com 
direito a voto da Codemig, 
ressalvada a possibilidade de 
transferir o controle acioná-
rio da empresa, com autori-
zação legislativa.

O outro artigo é para per-
mitir que o Poder Executivo 
realize operações de crédito 
com instituição financeira 
federal, até o limite de R$ 2 
bilhões, a serem aplicados no 
pagamento de precatórios.

De acordo com o relator, 
deputado João Magalhães, 

as alterações relativas à Co-
demig não mudam o que já 
havia sido aprovado pela 
Assembleia no ano passado, 
apenas fazem ajustes para 
facilitar a venda das ações 
da empresa.

Na Reunião Ordinária 
de Plenário, o recebimento 
da emenda que autoriza a 
cisão da Codemig já havia 
provocado embates entre 
governo e oposição. Na 
mensagem que acompanha 
a emenda, o governador 

justifica que a medida pos-
sibilitará a separação dos 
ativos econômicos da Code-
mig e contribuirá para a ele-
vação do valor de mercado 
de suas ações.

O líder do bloco de opo-
sição, deputado Gustavo 
Corrêa (DEM), disse que o 
Poder Executivo pretende, 
com a emenda, vender a 
parte rentável da Codemig, 
que é a exploração do nióbio, 
“para fazer politicagem” em 
ano eleitoral.

A emenda sobre a divisão da Codemig, encaminhada pelo governador, provocou discussões no Plenário

Guilherme Dardanhan
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Comissão especial endossa indicação 
para o Conselho Estadual de Educação

A indicação de Dalila Andrade 
Oliveira para o Conselho Esta-
dual de Educação, feita pelo 
governador Fernando Pimen-
tel, recebeu ontem parecer 
favorável da comissão espe-
cial criada para analisá-la. A 
relatora foi a deputada Celise 
Laviola (PMDB).

Durante sabatina pro-
movida pelos parlamentares 
da comissão, Dalila discor-
reu sobre sua experiência 
profissional e sobre temas 
relacionados à educação pú-

blica. Graduada em Ciências 
Sociais e mestre em Educa-
ção pela Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG), 
ela possui doutorado pela 
Universidade de São Paulo 
(USP) e pós-doutorados pela 
Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro (Uerj) e pela Uni-
versidade de Montreal, no 
Canadá, na mesma área.

Professora titular da 
Faculdade de Educação da 
UFMG, Dalila destacou seu 
trabalho de quase três déca-

das relacionado às políticas 
públicas do setor, à gestão 
escolar e à atuação docen-
te como um diferencial para 
desempenhar suas atividades 
no conselho, que tem como 
missão promover a regulação 
da educação no Estado.

Questionada pela depu-
tada Celise Laviola, Dalila tam-
bém abordou a necessidade 
de valorização dos profissio-
nais da educação, um proble-
ma nacional, como definiu. 
Para ela, é preciso dar maior 
atenção à formação dos pro-
fessores e oferecer bons salá-
rios, para atrair profissionais 
mais qualificados.

Dalila ponderou, no en-
tanto, que os professores 
são injustamente responsa-
bilizados por todas as ma-
zelas da educação pública. 
“Boa parte do desempenho 
dos estudantes depende da 
sua vida extraescolar, como 
alimentação e ambiente fa-
miliar”, exemplificou.

Em relação à reforma 
do ensino médio, promovida 
pela Lei Federal 13.415, de 
2017, a professora se disse a 

favor da adaptação do mode-
lo brasileiro, mas não da ma-
neira como foi feita. Entre os 
problemas do ajuste realiza-
do pelo governo federal, ela 
citou a falta de discussão com 
a sociedade e a possibilidade 
de contratação de profissio-
nais sem formação em edu-
cação para atuar nas escolas.

Por fim, Dalila teceu con-
siderações sobre indicadores 
usados para avaliar o sistema 
de ensino dos estabeleci-
mentos escolares públicos e 
particulares. Ela elogiou, por 
exemplo, a decisão do Minis-
tério da Educação de proibir 
a divulgação de resultados 
do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) por esco-
la. Algumas escolas estavam 
criando CNPJs diferentes para 
separar, de forma fictícia, os 
melhores alunos dos demais. 

Dalila também acredita 
ser um erro considerar ape-
nas o Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
(Ideb) como indicador de 
qualidade, porque ele exclui 
fatores como as condições de 
vida dos estudantes.

Parlamentares sabatinaram indicada para o Conselho de Educação

 Luiz Santana

Exportação de miúdos motiva audiência
A Comissão de Agropecuá-
ria e Agroindústria aprovou 
ontem requerimento de au-
diência pública para discutir 
a legislação que trata da ex-
portação de miúdos e des-
pojos. Ambos são partes de 
carnes abatidas que não são 
aproveitadas para consumo. 
Segundo o deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB), que so-
licitou a audiência, o fato de 
o Estado exigir certificação 
para a venda desses cortes de 
carnes dificulta sua exporta-
ção. Em decorrência disso, ele 
quer discutir a necessidade de 
modernização da legislação 
de referência na área.

A comissão ainda quer 
debater, em audiência, se a 
fiscalização agropecuária em 
Minas é considerada como 

carreira típica do Estado ou se 
pode ser terceirizada. O autor 
do requerimento é o deputa-
do Fabiano Tolentino (PPS). 

Ainda na reunião de on-
tem, a comissão aprovou, 
entre outros pedidos, um  
de audiência pública com a 
finalidade de debater o ca-
dastramento de pequenos 
empreendedores do campo 
como microempreendedores 
individuais. O autor do re-
querimento é o presidente da 
comissão, deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB).
ICMS – Outra comissão a 
aprovar audiência pública foi 
a de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável. Os 
parlamentares vão debater o 
Projeto de Lei (PL) 4.773/17, 
do deputado Paulo Guedes 

(PT), que dispõe sobre a dis-
tribuição da parcela da recei-
ta proveniente do Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) para 

os municípios. O requeri-
mento é assinado pelos de-
putados Dilzon Melo (PTB), 
Glaycon Franco (PV) e Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB).

Comissão de Agropecuária e Agroindústria aprovou requerimentos

 Willian Dias
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Burocracia e desinformação provocam
morte de pessoas com doenças raras

A morte de Margareth Pérola 
aos 45 anos, em decorrência 
da falta de um medicamen-
to a que ela tinha direito por 
decisão judicial, é exemplo 
e símbolo do drama vivido 
hoje por vítimas mineiras de 
doenças raras. Para discutir 
essa questão, a Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência realizou 
audiência pública ontem, Dia 
Mundial das Doenças Raras.

Margareth Pérola sofria 
de hemoglobinúria paroxística 
noturna (HPN) e dirigia uma 
associação que representava 
pacientes da doença em Mi-
nas. Mesmo com sua experiên-
cia em lidar com a burocracia, 
acabou morrendo depois de 
ficar três meses sem o medi-
camento Soliris, indispensável 
para o tratamento. Uma limi-
nar judicial que determinava 
o fornecimento do remédio 
pela União não foi capaz de 
solucionar o problema e evitar 
o falecimento de Margareth, 
ocorrido em fevereiro de 2018.

A falta de protocolos clí-
nicos que regulamentem o 
fornecimento regular de medi-
camentos para doenças raras, 
sem a necessidade de judicia-

lização, foi um dos problemas 
relatados, durante a audiência 
pública, pela advogada Maria-
na Resende Batista, da Comis-
são de Defesa dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência da Se-
ção Mineira da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB-MG).

Autor do requerimento 
de audiência e presidente 
da Comissão de Defesa dos 

Direitos da Pessoa com Defi-
ciência da ALMG, o deputado 
Duarte Bechir (PSD) disse que 
as reuniões na Assembleia 
têm o objetivo de garantir 
que pacientes e pessoas com 
deficiência tenham o apoio 
necessário. “Principalmente 
garantir o direito aos medica-
mentos e o acesso aos avan-
ços científicos”, afirmou.

Também integrante da 
comissão, o deputado No-
zinho (PDT) ressaltou que a 
Assembleia pode atuar de 
maneira a evitar que casos 
como o de Margareth conti-
nuem ocorrendo. “Se tivesse 
acontecido antes uma audi-
ência como essa, talvez essa 
moça não tivesse morrido”, 
declarou o parlamentar.

Entidades questionam atuação da Justiça
Se as doenças são raras, as 
mortes não são. Na reunião 
de ontem, Cláudia Maria 
Portela Eleutério relatou 
outro falecimento, o de um 
bebê nascido em janeiro de 
2018, em Sete Lagoas (Re-
gião Central), vítima de epi-
dermólise bolhosa, doença 
rara que afeta a pele.

Cláudia Eleutério sofre 
da mesma doença. Ela pre-
side a associação que repre-
senta 55 pacientes mineiros. 
Durante a reunião, mostrou 
suas mãos, atrofiadas em 
decorrência da enfermidade. 
Muitas dessas complicações, 
segundo ela, são evitáveis e 
acontecem por tratamentos 
inadequados e ignorância, 
tanto de familiares quanto 

de profissionais de saúde. No 
caso do bebê de Sete Lagoas, 
a ajuda da associação che-
gou a ser solicitada, mas já 
era tarde. “Mas outro bebê,  
nascido em Várzea da Palma 
(Norte de Minas), está saudá-
vel”, declarou.

Viúva de uma vítima de 
esclerose lateral amiotrófica, 
Consuelo Gonzaga disse que 
as pessoas estão se sentin-
do desamparadas. “Estamos 
desacreditando em nossas 
leis. De que está valendo a 
Justiça?”, questionou, refe-
rindo-se à liminar favorável 
a Margareth Pérola, que se 
mostrou inútil. O deputado 
Duarte Bechir afirmou que a 
comissão buscará uma ação 
conjunta com a OAB e outros 

órgãos para evitar que casos 
como esses se repitam.

Maryane Rodrigues Fer-
reira, dirigente regional da 
Associação Brasileira de Ta-
lassemia (Abrasta), frisou que 
as vítimas mineiras de diver-
sas doenças, raras ou não, 
precisam sobretudo de exa-
mes complementares para 
monitoramento da doença e 
de transporte para os locais 
de consulta e tratamento.

No caso da talassemia, 
que é um tipo de anemia 
hereditária, é necessário um 
exame periódico para moni-
torar o acúmulo de ferro no 
organismo. Esse exame não é 
realizado em Minas. Segundo 
Maryane, ele é feito gratui-
tamente em Campinas (SP). 

A reivindicação é de que o 
exame passe a ser realizado 
no Estado ou que o poder 
público financie o transporte 
dos pacientes. 

Gerente do Instituto Mi-
neiro de Gastroenterologia 
(Imeg), Mário Celso Cavaca 
lamentou falhas no sistema 
público de saúde, que po-
deriam ser sanadas se hou-
vesse troca de informações e 
cooperação entre as diversas 
instituições. 

O representante da Coor-
denadoria Especial de Apoio 
e Assistência à Pessoa com 
Deficiência (Caade), Eustá-
quio José de Oliveira, cha-
mou atenção para a falta de 
informação sobre as doen-
ças raras.

Comissão ouviu representantes de entidades que defendem as pessoas com doenças raras

 Daniel Protzner 
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ACONTECE HOJE

 0h Palestra TRE (continuação) – Temas eleitorais em foco: 
sistemas eleitorais e reforma política, com Marilda de Paula 
Silveira, Rodolfo Viana Pereira e Patrícia Henrique Ribeiro  

 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (6/12) – Situação do Hospital do Câncer do 

Sul de Minas 
 3h50 Palestra – Poder Legislativo municipal e políticas públicas, com 

Antônio Calhau 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Jurista Washington Peluso 
 7h30 Assembleia Notícia 
 8h Mundo Político 
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho 
 9h50 Assembleia ao Vivo / Comissões 
 12h Assembleia Debate (inédito) – Intervenção no Rio: 

desdobramentos 
 13h Mundo Político 

13h30 Compactos de Comissões 
13h45 Assembleia ao Vivo 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Jurista Washington Peluso 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
19h30 Panorama (inédito) – Coaching x psicologia 
 20h Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

(22/11) – Cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade 
Fiscal no que se refere à demonstração e à avaliação, por 
parte do Executivo, do cumprimento de metas fiscais do 2º 
quadrimestre de 2017 

 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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ORDEM DO DIA

TV ASSEMBLEIA

9 horas
• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 

de Rua (Casa de Direitos Humanos) – reunião preparatória
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – discu-
tir e votar proposições da comissão

• Manifestação do Sind-Saúde (Espaço Democrático José Aparecido de Oli-
veira) – cessão de espaço

10h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discutir 
e votar proposições da comissão

15h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário

Reunião Ordinária (14 horas)
PRE 49/17

Da Mesa da Assembleia. Altera a Resolução 5.176, de 1997, que 
contém o Regimento Interno da ALMG, a fim de criar a Comissão 
Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher. Votação em 2º turno 
(urgência)

PL 3.399/16
Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel, por doação, ao município de Madre de Deus de Minas. Vota-
ção em 2º turno

PL 3.824/16
Dos deputados Dirceu Ribeiro e Durval Ângelo. Autoriza o Poder Execu-
tivo a fazer reverter imóvel ao município de Ubá. Votação em 1º turno

PL 2.728/15
Do deputado Antônio Jorge. Dispõe sobre a qualificação de entidades 
de direito privado, sem fins lucrativos, como organização social de saú-
de no âmbito do Estado. Discussão em 2º turno

PL 3.672/16
Do deputado Ulysses Gomes. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Monte Sião. Discussão em 2º turno


